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Referat fra ekstraordinær generalforsamling i DcH Stevns den 12.februar 2022 

 

 

Den ekstraordinære generalforsamling skyldes at det ikke var muligt at vælge 3 nye bestyrelsesmedlemmer 
på den ordinære generalforsamling den 22. januar 2022.  

Den ekstraordinære generalforsamling havde følgende punkter på dagsordenen: 

 

 Valg af dirigent: 
 Bestyrelsen foreslog Jonna Andersen, som blev valgt 

o Dirigenten kunne konstatere at den alle medlemmer var blevet indkaldt via 
mail den 23. januar 2022, hvilket er i overensstemmelse med vedtægterne.  
Indkaldelsen var desværre ikke nået at komme i Stevnsbladet før den 2. fe-
bruar 2022, hvilket er for sent. Dirigenten spurgte forsamlingen om man 
kunne dispensere herfor.  Forsamlingen accepterede at fortsætte.  

 
 

 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 
 Bestyrelsen foreslog  

o John Mogensen  
o Dorthe Holmboe 
o Birgitte Jespersen 

 
De 3 kandidater præsenterede kort sig selv og blev herefter valgt.  

 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
 Susanne Mogensen og Mogens Hansen blev foreslået som suppleanter og begge 

blev valgt. Susanne som 1. suppleant og Mogens som 2. suppleant.  
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 Eventuelt 
 Per Lund benyttede lejligheden til at takke for opmærksomheden i anledning af Bir-

the og hans guldbryllup.  
 Kaj Madsen spurgte om vejen kunne blive repareret, den er meget hullet.  

o Bestyrelsen tager det op på et bestyrelsesmøde 
 Lena Larsen spurgte om suppleanterne er med til bestyrelsesmøder, som det er ku-

tyme i mange foreninger.  
o Det har ikke været tilfældet tidligere hos os, men bestyrelsen vil gerne 

drøfte om det er noget vi skal gøre.  
 Kaj Madsen spurgte hvem der laver kredsens konkurrenceplan. Der er ikke så 

mange konkurrencer i kredsen for A og E-hunde.  
o Kredsens konkurrenceplan er lavet af kredsens Konkurrenceudvalg på bag-

grund af de ønsker som lokalforeningerne har indsendt i august 2021. Man 
er i kredsen meget opmærksom på at der kan blive et problem for A og E-
hundene, og man gør hvad man kan for at få flere konkurrencer for dem. Fra 
Jonna var der en opfordring til at tage en E-konkurrence også.  

o Der var også en opfordring til at vores eget konkurrenceudvalg blev mere 
synligt, og blev bedre til at spørge om hjælp.  

o John D. sender mail ud til alle vores medlemmer med en opfordring til at 
melde tilbage om man er villig til at stille op som hjælper ved konkurrencer, 
og i givet fald hvad man gerne vil hjælpe med.  

 Kaj Madsen spurgte om man også i 2022 holder Forårslokal, og i givet fald hvornår 
den kommer på hjemmesiden.  

o Formanden har nok syltet det lidt, den kommer på snarest, og hvis agility 
også vil have en forårslokal så bedes man oplyse en dato for hvornår, så den 
også kan blive oprettet 

 Kaj Madsen konstaterede at der nu var kommet de manglende referater på hjemme-
siden, men undrede sig over at de samme punkter gik igen i referaterne. Gør besty-
relsen ikke noget for at få afsluttet sagerne. Skuret og ombygning har været drøftet i 
bestyrelsen mange gange.  

o Udbygning af skuret og ombygningen af klubhuset kræver at Stevns Kom-
mune er inde over, og det har været lidt svært at finde ud af hvem hos kom-
munen, der skal gøre hvad. Vi har i november 2021 fået lov til at udbygge 
skuret uden byggetilladelse. Vi skal så finde ud af hvornår og hvordan vi gør 
det.  Ombygning af klubhuset kræver byggetilladelse, men vi kommer ikke 
rigtigt nogen vegne hos kommunen.  Vi havde derefter en snak om skuret, 
og det blev bl.a foreslået at vi kiggede på hvad andre foreninger gør, nemlig 
at få en container stillet op.  

▪ Morten opfordrede til at man kom med konstruktive forslag til hvad 
vi kan gøre, i stedet for bare at henvise til hvad andre gør.  

 Jonna Andersen efterlyste en arbejdsdag.  
o Vi skal helt klart have en arbejdsdag i 2022. Bestyrelsen kigger efter en dato 

på næste bestyrelsesmøde.  
 
 
Herefter var der ikke flere indlæg under eventuelt og dirigenten takkede for god ro og 
orden.  
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Dirigentens underskrift:  ___________________________________________________________________________________ 

  Dato Underskrift 


